
УКРАЇНА

ПЕРЕГІНСЬКАСЕЛИЩНАРАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.03.2021 р. смт. Перегінське №8

Про скликання сьомої сесії (друге пленарне
засідання) Перегінської селищної ради
VIII демократичного скликання

Відповідно до ст. 42 п.8, ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

I. Скликати сьому сесію (друге пленарне засідання) Перегінської селищної ради VIII 
демократичного скликання 16.03.2021 року о 10.00 год. в приміщенні Народного Дому.
II. На розгляд сесії винести питання:

Порядок денний:

1. Земельні питання (продовження).
1.1 Про припинення права користування земельними ділянками.
1.2 Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок.
1.3 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
1.4 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
1.5 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
1.6 Про розгляд заяв громадян по земельних питаннях.
1.7 Про внесення змін до рішення сесії Небилівської сільської ради «Про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» від 12.10.2017 року 
№133-9/2017.
1.8 Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності.
1.9 Про затвердження Актів узгодження меж земельних ділянок.
1.10 Про детальний план території по вул. І. Франка (на місці колишньої заправки)в с. 
Осмолода..
1.11 Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності.
1.12 Про затвердження детального плану території земельних ділянок та надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
1.13 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється.
2. Різне.
2.1 Про розгляд заяв громадян.
2.2 Про виділення коштів з Фонду Перегінської селищної ради на виконання депутатських 
повноважень.



2.3 Про припинення юридичної особи Комунального підприємства «АГЕНТСТВО 
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ Ясень» шляхом ліквідаційної комісії.
2.4 Про зарахування коштів виділених відділу освіти, молоді та спорту Перегінської 
селищної ради на розподіл газу.
2.5 Про звільнення від сплати комунальних платежів та доцільності переукладання 
договору оренди.
2.6 Про намір передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності Перегінської 
селищної ради та включення об’єктів нерухомого майна до переліку другого типу.
2.7 Про укладання меморандуму про порозуміння та співпрацю.
2.8 Про співфінансування для придбання рентгенапарату.
2.9 Про визначення відділу охорони здоров’я і соціальної політики головним 
розпорядником коштів бюджету Перегінської селищної ради.

III. В зв’язку з поширенням короновірусної хворби COVID-19 під час засідання сесії 
максимально дотримуватись всіх протиепідеміологічних засобів: використання засобів 
особистого захисту (маски, рукавички) та дизінфекції, дотримання безпечної відстані.

IV. Виконавчому апарату селищної ради довести до відома депутатів та старост сіл про час 
та місце проведення сьомої сесії (перше пленарне засідання) Перегінської селищної ради 
VIII демократичного скликання.

V. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря селищної ради 
Красілич О.В.

Селищний голова Ірина ЛЮКЛЯН


